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PRZEDMIOT:  Współczesne media  
KLASA  POD PATRONATEM (adT) KARTA WSPARCIA: “Ja” i społeczeństwo 

KW5 (SESJA 5) 

 

Transfer wiedzy (1) 

Jak doświadczymy sytuację należy 
od naszej interpretacji (Erving 
Goffman) 

 Etykietujemy sytuację (“O co chodzi?”) 

 Etykiet sytuacji definiuje roly w tej sytuacji 

 Roly mają swoje reguły 

Tradycjonalna interpretacja 
(Erving Goffman) 

 Znamy istniejące roly w różnych, danych sytuacjach 

 Gdy rozpoznajemy sytuację, świadomie i szczere gramy 
odpowiedną rolę z zobowiązaniem i dopasujemy się do 
regułów tej roly  

Nowoczesna interpretacja 
(Zygmunt Bauman i pózniej) 

 Świat zmieni się bardzo szybko; aż tak szybko, że nie 
ma czasu na interpretacje  

 Musimy biegać aby zostawić tam gdzie teraz jesteśmy; 
boimy się wypadać z współnoty  

 Nie gramy ról, jako konsumenci tymczasowo 
dopasujemy części naszej tożsamości do tego co jest 
wymagane  

 
 

Notatki 
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Transfer wiedzy (2) 

Zmień dane i 
ustawienia 
 

Google 

 O mnie: https://myaccount.google.com/ 

 Informacja osobista: https://myaccount.google.com/personal-info 

 Co inni widzą o mnie: https://aboutme.google.com/ 

 Moje aktywnności na Google: https://myactivity.google.com/myactivity 

 Moje aktywności online i na appach: 
https://myaccount.google.com/activitycontrols/app 

 Moje aktywnności na YouTube: 
https://myactivity.google.com/activitycontrols/youtube 

 Historia lokalizacji: https://myaccount.google.com/activitycontrols/location 
Facebook 

 O mnie: https://www.facebook.com/your_information/ 

 Moja lokalizacja: https://www.facebook.com/primary_location/info/ 

 Moje preferencje: 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=information
_about_you&section_id=interests#  

Android 

 Settings/ Privacy/ Advanced/ Ads/ Reset advertising ID  
iOS 

 Settings/ Privacy/ Advertising/ Advertising identifier 

Blokuj 
wydobywanie 
dan 

 Ghostery 

 Lightbeam (dla Chrome) 

 Privacy Badger 

 Adblock Plus 

 (Android) Settings/ Privacy/ Advanced/ Ads/ Opt out of Ads Personalisation 

 (iOS) Settings/ Privacy/ Advertising/ Limit Ad Tracking 

Testuj 
poziomu 
prywatności 

 App-ów: AppCensus  

 Twojej przeglądarki: Panopticlick 

Bądź 
bezpieczny/a 

 Unshorten.link (sprawdz bezpiecznie krotkie linki) 

 HTTPS Everywhere (bezpieczna łączność) 

 Signal (bezpeczny komunikator) 

 Telegram (bezpeczny komunikator) 

 ProtonMail (bezpeczny email) 

 Hotspot shield VPN/ CyberGhost VPN (bardziej prywatna łączność) 

 Kaspersky QR Scanner (sprawdz bezpiecznie kody QR) 

 DuckDuckGo (prywatna wyszukiwarka) 

 Jitsi Meet (bezpeczny komunikator) 

 
 

Notatki 
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